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Në bazë të nenit 20-g të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (“Gazeta zyrtare nr. 27/14, dhe 14/20), nenit 22 dhe 23 

të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta zyrtare nr. 62/05 dhe 288/2021), e për shkak të vëllimit të rritur të punës, UD Drejtori i NP 

Parqe dhe Gjelbërime Shkup shpall  

 

KONKURS PUBLIK 02/2022 

për punësim me kohë të pacaktuar të ofruesve të shërbimeve dhe personelit ndihmës-teknik në NP Parqe dhe Gjelbërime 

Shkup në vendin e punës  

 

1 . Punëtor me makina ndihmëse në Sektorin – Gjelbërimi Urban, shifra КДР0305В01014, pesëmbëdhjetë (15) realizues,  

• Kushtet e veçanta   

-  së paku nivel të kualifikimeve I ose arsim fillor  

- për nivelin V1 një vit përvojë pune në profesionin; 

• Orari i punës nga e hëna deri të premten, ora 07:00 - 15:00 

• Orë pune, 40 orë në javë 

• Shuma neto e rrogës 21.973,00 denarë. 

SHËNIM: Punësime të parapara në pajtim me planin vjetor të institucionit për vitin 2022 janë: maqedonas(e) 10, shqiptar(e) 3, 
turk (e) 1 dhe rom(e) 1. 
 
2.  Punëtor i përgjithshëm në Sektorin - Gjelbërimi Urban, shifra КДР0305В02031, pesë (5) realizues,    

• Kushtet e veçanta   

-  së paku nivel të kualifikimeve I ose arsim fillor  

- për nivelin V2 me ose pa përvojë pune në profesionin; 

• Orari i punës nga e hëna deri të premten, ora 07:00 - 15:00 

• Orë pune, 40 orë në javë 

• Shuma neto e rrogës 18.011,00 

SHËNIM: Punësime të parapara në pajtim me planin vjetor të institucionit për vitin 2022 janë: maqedonas(e) 3, dhe rom(e)1 
dhe Tjerë (1). 
 
3.  Punëtor në fidanishte/Punëtor i hortikulturës, Seksioni për Hortikulturë, Sektori - Gjelbërimi Urban, shifra 

КДР0305В02039, pesë (5) realizues,    

•   Kushtet e veçanta   

- së paku nivel të kualifikimeve I ose arsim fillor  

- për nivelin V2 me ose pa përvojë pune në profesionin; 

• Orari i punës nga e hëna deri të premten, ora 07:00 - 15:00 

• Orë pune 40 orë në javë 

• Shuma neto e rrogës 21.587,00 денари. 

SHËNIM: Punësime të parapara në pajtim me planin vjetor të institucionit për vitin 2022 janë: maqedonas(e) 3 dhe shqiptar 
(e) 2. 
 
4.  Punëtor në gjelbërimin, Seksioni për Ngritjen e Gjelbërimit, Sektori – Ngritja e Gjelbërimit, shifra КДР0305В02015, 

gjashtë (6) realizues,    

• Kushtet e veçanta   

- së paku nivel të kualifikimeve I ose arsim fillor  

- për nivelin V2 me ose pa përvojë pune në profesionin; 

• Orari i punës nga e hëna deri të premten, ora 07:00 - 15:00 

• Orë pune 40 orë në javë 

• Shuma neto e rrogës 22.873,00 денари. 

SHËNIM: Punësime të parapara në pajtim me planin vjetor të institucionit për vitin 2022 janë: maqedonas(e)4, shqiptar (e)  1 
dhe rom(e) 1. 
 

5. Pylltar, Objekti Vodno dhe Gazi Babë, Sektori – Gjelbërimi Jashturban, shifra КДР0305Б04052, dy (2) realizues,    

 Kushtet e veçanta   

- Për nivelin B4 më së paku nivel të kualifikimeve IV, 240 kredi sipas ECVET ose SKMAP ose arsim i mesëm katërvjeçar.  
- për nivelin B4 me ose pa përvojë pune në profesionin 

• Orari i punës nga e hëna deri të premten, ora 07:00 - 15:00 

• Orë pune, 40 orë në javë 

 Shuma neto e rrogës 22.616,00 денари 

SHËNIM: Punësime të parapara në pajtim me planin vjetor të institucionit për vitin 2022 janë: maqedonas(e) 2.   
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6 . Punëtor me makina ndihmëse Objekti Vodno dhe Gazi Babë, Sektori – Gjelbërimi Jashturban, shifra КДР0305В01014, 

një (1) realizues,    

• Kushtet e veçanta   

- së paku nivel të kualifikimeve I ose arsim fillor  

- për nivelin V1 një vit përvojë pune në profesionin; 

• Ditë pune nga e hëna deri të premten, ora 07:00 - 15:00 

• Orë pune 40 orë në javë 

• Shuma neto e rrogës 22.230,00 денари. 

SHËNIM: Punësime të parapara në pajtim me planin vjetor të institucionit për vitin 2022 janë: boshnjak 1.  
 

7.  Punëtor i përgjithshëm, Seksioni për Mirëmbajtje Rrjedhëse të Aleve të Drurëve, Sektori – Aletë e Drurëve, shifra 

КДР0305В02031, dy (2) realizues,    

• Kushtet e veçanta   

- së paku nivel të kualifikimeve I ose arsim fillor  

- për nivelin V2 me ose pa përvojë pune në profesionin; 

• Orari i punës nga e hëna deri të premten, ora 07:00 - 15:00 

• Orë pune 40 orë në javë 

• Shuma neto e rrogës 20.815,00 денари. 

SHËNIM: Punësime të parapara në pajtim me planin vjetor të institucionit për vitin 2022 janë: maqedonas(e) 2.  
 
8. Auto elektricist KL, Seksioni për Eksploatim, Servise dhe Mirëmbajtje Rrjedhëse dhe Regjistrim të Automjeteve, Sektori – 

Mekanizimi, shifra КДР0401А01004, një (1) realizues,     

• Kushtet e veçanta  

- persona ndihmës-teknike të nivelit (А1), me së paku nivel të kualifikimeve IV, 240 kredi sipas ECVET ose SKMAP ose 

arsim i mesëm katërvjeçar,  

- për nivelin А01 së paku tre vite përvojë pune në profesionin;  

• Kushte tjera të veçanta 

- kualifikim KL  

• Orari i punës nga e hëna deri të premten, ora 07:00 - 15:00 

• Orë pune 40 orë në javë 

• Shuma neto e rrogës 23.388,00 денари 

SHËNIM: Punësime të parapara në pajtim me planin vjetor të institucionit për vitin 2022 janë: shqiptar(e) 1.   
 

9. Hidraulik KL, Seksioni për Instalimin e Rrjetit të Hidrantit në Parqet,Sektori – Ngritja e Gjelbërimit, shifra КДР0305Б04057, 

një (1) realizues,    

•Kushtet e veçanta  
Për nivelin B4 të kualifikimeve IV, 240 kredi sipas ECVET ose SKMAP ose arsim i mesëm katërvjeçar, 
- për nivelin B4 me ose pa përvojë pune në profesionin  

• Kushte tjera të veçanta 

- Kualifikim KL  

•    Orari i punës nga e hëna deri të premten, ora 07:00 - 15:00 

• Orë pune 40 orë në javë 

 Shuma neto e rrogës 23.388,00 денари 

SHËNIM: Punësime të parapara në pajtim me planin vjetor të institucionit për vitin 2022: maqedonas(e) 1.  

 

Të gjithë kandidatët duhet t’i plotësojnë kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut;  
- Ta përdorë në mënyrë aktive gjuhën maqedonase;  

- Të jetë në moshë madhore;  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës  
- Me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i është shqiptuar ndalim të kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrës 
 

Kandidatët dorëzojnë formularin e aplikimit i cili mund të shkarkohet nga ueb faqja e NP Parqe dhe Gjelbërime – Shkup.  

Dokumentet të cilat duhet të parashtrohen bashkë me formularin janë: 

- Certifikatë të shtetësisë  

- Kopje të letërnjoftimit ose Certifikatë të lindjes  

- Vërtetim mjekësor  

- Dëshmi se me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar ndalim për kryerje të profesionit, 

veprimtarisë ose detyrës 

- Diplomë për arsimin e kryer 

- Vërtetim për përvojën e punës nëse kërkohet 

- Dokument plotësues për vërtetim për plotësimin e kushtit të veçantë nëse kërkohet.  
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Dokumentet e bashkëngjitur formularit të aplikimit dorëzohen në origjinal ose kopje të verifikuar në noter. 

Procedura e përzgjedhjes për punësim të personelit ndihmës-teknik në ndërmarrjen publike përbëhet nga kontrollimi i të dhënave 

të shënuara në formularin për punësim dhe kontrollimi i dëshmive të parashtruara, ndërsa procedura e përzgjedhjes për punësim të 

ofruesve të shërbimit është në pajtim me Rregulloren për formën dhe përmbajtjen e konkursit publik për punësim dhe konkursit 

interno për avancim, mënyrën e parashtrimit të formularit për punësim dhe avancim, mënyrën e realizimit të përzgjedhjes për 

punësim dhe për avancim, si dhe mënyrën e caktimit të pikave për ofruesit e shërbimeve publike nr. ark. 02-1194/11 nga 

22.06.2017 të NP Parqe dhe Gjelbërime Shkup.  

Çdo kandidat i interesuar i cili i plotëson kushtet e lartpërmendura mund ta dorëzojë formularin e aplikimit bashkëngjitur 

dokumentet e nevojshme) në selinë e NP Parqe dhe Gjelbërime Shkup (Arkivi) ose përmes postës në bul. Ilinden 104, 1000 Shkup 

në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, llogaritur nga dita e publikimit të konkursit në shtypin ditor.  

Nëse në konkursin publik janë paraqitur 200 kandidatë për një vend pune, zgjedhja e kandidatëve bëhet në afat prej 60 ditësh, 

nga 201 deri në 500 kandidatë në afat prej 90 ditësh, mbi 500 kandidatë në afat prej 120 ditësh, pas skadimit të afatit të paraqitjes.  

Tel: 02/3070 112, e-mail: covecki.resursi@parkovi.com.mk 

Të gjitha informatat e dorëzuara do të trajtohen si tepër sekret.  

Aplikimet e vonuara ose të pakompletuara nuk do të merren parasysh.  

 

 

 

Ј.П. Паркови и зеленило 

N.P. Parqe dhe Gjelbërime 

Директор / Drejtor 

Rexhepi  Zuhejr 
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